
 وقت تمام علمي هيات شرايط عمومي جذب -الف

 متقاضيان عضويت در هيات علمي تمام وقت گروه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي الزم است شرايط عمومي ذيل را احراز نمايند:

 تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران. .1

 تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي. .2

 وفاداري به نظام جمهوري اسالمي. .3

 قانون اساسي، اصل واليت فقيه و التزام عملي به فرامين رهبري.تعهد به  .4

 التزام عملي به احكام اسالم )انجام واجبات و پرهيز از محرمات( و آشنايي با احكام شرعي. .5

 در تشخيص التزام عملي متقاضيان به احكام اسالمي، مالك وضع فعلي آنان در هنگام جذب است.:1يتبصره

 اي ديني، مندرج در قانون اساسي به شرط آن كه متظاهر به نقض احكام اسالمي نباشند، از حكم اين بند مستثني هستند.ه اقليت :2يتبصره

هاي محارب و  ها و تشكل ي وابستگي يا گرايش به سازمان ي فعاليّت موثر عليه نظام جمهوري اسالمي و نداشتن سابقه عدم سابقه .6

 معاند با نظام جمهوري اسالمي.

داري از حسن شهرت اخالقي، عقيدتي و سياسي، عدم اعتياد به مواد مخدر، نداشتن سوابق محكوميت كيفري و انتظامي، عدم برخور .7

 اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافي عفت عمومي و رفتار خالف حيثيت شغلي.

 اي. التزام به قوانين و مقررات صنفي، اخالق حرفه .8

 الزم و نداشتن نقص عضو مؤثر.برخورداري از سالمت جسمي و روحي  .9

 عدم منع قانوني از لحاظ خدمت نظام وظيفه.  .11



 وقت تمام علمي هيات شرايط اختصاصي جذب -ب
متقاضيان عضويت در هيات علمي تمام وقت گروه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي الزم است عالوه بر شرايط عمومي، شرايط اختصاصي ذيل را      

 نيز داشته باشند:

سال تمام و براي متقاضيان هيات  45و فوق تخصص  (PhD)حداكثر سن جهت متقاضيان هيات علمي با مدرك بورد تخصصي، دكتري تخصصي  .1

 سال تمام. 35 دكتريعلمي با مدرك كارشناسي ارشد و دانشجوي 

به سقف سن  سال متناسب با سابقه مفيد 5داكثر تا به ازاي هر سال سابقه مفيد آموزشي )هيات علمي( در صورت تاييد هيات مميزه مركزي ح:تبصره

 گردد. مي  جذب داوطلبين افزوده

 هاي معتبر داخلي يا خارجي. از يكي از دانشگاهو يا فوق تخصصي بورد تخصصي  ،(PhD)دكتراي تخصصي  كارشناسي ارشد، دارا بودن مدرك .2

درمان و آموزش پزشكي )بابت استفاده از آموزش رايگان و خدمات قانوني و مورد فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت، متقاضيان بايد:1تبصره

 ها و موسسات باشند. تعهد( و يا تعهدات استخدامي به ساير سازمان

يا ري و اند بايد توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناو التحصيل شده هاي خارج از كشور فارغ مدارك تحصيلي متقاضياني كه از دانشگاه:2تبصره

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي شده باشد.

ي علوم پزشكي بالمانع  ديد شوراي جذب و بورس حوزه به عنوان هيات علمي با تشخيص و صالح (PhD)جذب دانشجويان دكتري تخصصي  .3

ابت استفاده از آموزش رايگان و خدمات است. ليكن دانشجويان مذكور بايد فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )ب

 .ها و موسسات باشند قانوني و مورد تعهد( و يا تعهدات استخدامي به ساير سازمان

براساس مقاالت و محصوالت پژوهشي متقاضي خواهد  "ب"اولويت جذب اعضاي هيات علمي پژوهشي عالوه بر موارد ذكر شده در بند  :تبصره

 بود.



 استاد وابسته جذب اختصاصيو  شرايط عمومي -ج

 د:استادان و صاحبنظران برجسته علوم پزشكي به منظور جذب در قالب استاد وابسته دانشگاه آزاد اسالمي الزم است شرايط زير را احراز نماين   

 شرايط عمومي جذب هيات علمي براساس قوانين و اسناد باالدستي موجود. .1

 هاي مرتبط با علوم پزشكيصاحبنظر بودن و يا دارا بودن تخصصي ويژه در يكي از حيطه  .2

 حسن شهرت و سابقه در دانشگاه هاي محل خدمت . 3

 دارا بودن درجه استادي در زمان درخواست همكاري و يا معرفي از سوي فردي ديگر .4

 

 کارشناسي ارشد مامايي و پرستاریجذب شرايط  -د

 
سال) بسته به شرايط واحد( در دانشگاه آزاد  7تا  5گردد به مدت  در صورت جذب كارشناسي ارشد به عنوان عضو هيئت علمي، متقاضي متعهد مي  .1

 اسالمي خدمت نمايد.

ش نگردد دانشگاه آزاد اسالمي مختار است در حكم سال تعيين شده، جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري پذير 7تا  5چنانچه اين فرد در مدت  .2

 عضويت هيئت علمي نامبرده تجديد نظر نمايد.

هاي مورد نياز و مرتبط واحد مربوطه پذيرفته  در رشته PhDسال تعيين شده، به عنوان دانشجوي  7تا  5در صورتي كه عضو هيات علمي، بعد از   .3

برابر زمان تحصيل، به  2ورس تحصيل، در قبال اخذ تعهد خدمت در دانشگاه آزاد اسالمي به مدت هاي مالي الزم را به صورت ب شود، واحد حمايت

 عمل خواهد آورد.


